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כאשר האדם מכניס בעצמו שרק ה' מנהיג את העולם, מתבטלים ממנו כל 

 הדאגות

 יום א' פרשת יתרו, יד' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר. לכבוד

היום בלילה זה 'טו' בשבט', תראה לעשות סעודה יפה עם אשתך והילדים לכבוד 

 'טו' בשבט'.

: (ספר המידות, אות עצבות, סימן לה) תמרים בסעודה כי רבינו הקדוש אומרתאכל 

הדאגות. תבקש מהקדוש ברוך מתבטלים מבטלין דאגה", כשאוכלים תמרים "תמרים 

. "רבונו של עולם תעזור לי שלא יהיו קושיות עליך, שלא יהיו לי שום דאגות"הוא: 

אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין  מה תמר: "(סוכה מה) חכמינו זכרונם לברכה אומרים

להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים". כאשר האדם מכניס בעצמו שרק הקדוש ברוך 

הוא מנהיג את העולם ואין שום מציאות מלבדו יתברך, הוא יודע שאף אחד לא יכול 

 לעשות לו כלום, על ידי זה מסתלקים ממנו כל הדאגות והוא נעשה אדם רגוע ושמח.

חי את ר שכל המתיקות שיש בתמר זה להראות לנו שכאשר אדם מוהרא"ש אמ

קושיות על הקדוש ברוך הוא והוא יודע בבירור שכל מה שקורה איתו זה עם  חייו ללא

 חשבון מדויק, אזי הוא מרגיש מתיקות בחייו. 

 אני לא יכול להאריך עכשיו כי אני צריך ללכת לבחורים.

 יך.הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל דרכ

... 

~~~~~~~~~~ 

 תתחזק אפילו שהשידוך התבטל

 יום א' פרשת יתרו, יד' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד אהובי יקירי ... נרו יאיר.

 מאוד כואב לי לשמוע שהכלה עזבה את השידוך.

אני מאוד מבקש ממך ... היקר נרו יאיר תתחזק על כל הכוחות. אני מבטיח לך 

 תעמוד בניסיון ותקבל אותו באהבה, תקבל שידוך יותר טוב.שאם 

אני יודע שמר לך מאוד, היית כזה שמח שהנה אתה הולך כבר להתחתן אחרי כל 

כך הרבה שנים שאתה מחכה להתחיל כבר את החיים שלך, והנה היא ביטלה וכו'. אבל 
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מעמד לבסוף  עם כל זאת אני מאוד מבקש ממך ... היקר  נרו יאיר תתחזק, אם תחזיק

 תמצא שידוך טוב.

דע לך שמנסים בזה העולם כל אדם עם נסיונות קשים ומרים רק כדי לראות לאן 

יפנה בעת צרה, אם הוא ילך אל הקדוש ברוך הוא או שחס ושלום ישבר, ואם האדם 

 מצליח להחזיק מעמד הוא זוכה לדברים נפלאים.

הצער שלי, אני ואשתי שתחי'  לכן אני אומר לך ... היקר נרו יאיר הצער שלך הוא

קיבלנו את זה מאוד קשה, אנחנו לא מצליחים לישון כל השבוע בגלל זה. אנחנו מקווים 

שתחזיק מעמד! שלא תעזוב את המעשים הטובים  -ומתפללים בשבילך על דבר אחד

 שלך שתמשיך להתפלל, ללמוד, לעזור לישיבה ולהמתין לשידוך שלך.

(חיי מוהר"ן,  זה היה השידוך שלך. כמו שרבינו אומראל תתבלבל ממה שקרה כי גם 

 -שכל אחד יש לו כמה וכמה שידוכים, ואפילו כאשר רק מציעים שידוך: סימן תקצ"ה)

צריכים להיפגש ולסגור על השידוך ולאחר מכן  -אומר רבינו -גם זה שידוך, ולפעמים

 גם זה שידוך. וכך אפשר להגיע לשידוך האמיתי. -השידוך מתבטל

בל זאת כמתנה מהשמים, תרגיש טוב עם זה שהקדוש ברוך הוא בחר לנסות תק

(תהילים יא, על הפסוק  (בראשית רבה לד, ב) אותך. כמו שאומרים חכמינו זכרונם לברכה

הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים, אמר רבי יונתן: "היוצר הזה  -: ה' צדיק יבחן ה)

ליהם אחת עד שהיא פוקעת, ומה הוא בודק? אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מקיש ע

קנקנים יפים, שאפילו הוא מקיש עליו כמה פעמים אינו נשבר", כאשר אדם העוסק 

ביצירת כדים רוצה לבדוק האם הם מספיק חזקים, הוא לא דופק על הכדים החלשים כי 

הם יכולים להישבר בקלות, אלא הוא דופק על הכדים החזקים וכך הוא בודק אותם, 

כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא את הצדיקים", הקדוש ברוך הוא מנסה רק את "

 הצדיקים כי הוא יודע שלא יעזבו אותו גם כאשר הם עוברים זמנים קשים.

אמר רבי יוסי: הפשתני הזה בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה, כל שהוא "

הוא יודע כותשה היא משתבחת, וכל שהוא מקיש עליה היא משתמנת, ובשעה ש

הפשתני דופק על הפשתן  "שפשתנו רעה, אינו מספיק להקיש עליה עד שהיא פוקעת

הטוב שלו שוב ושוב וככל שדופק יותר כך הפשתן נעשה טוב יותר, "כך אין הקדוש 

 ברוך הוא מנסה אלא את הצדיקים" כמו שכתוב "ה' צדיק יבחן".

ת כחה יפה ואחת כחה רבי אליעזר משווה זאת לבעל בית שיש לו שתי פרות "אח

רע, על מי הוא נותן את העל? לא על אותה שכחה יפה? כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה 

 אלא את הצדיקים", כמו שכתוב "ה' צדיק יבחן".

 אני מחכה לשמוע שאתה מחזיק מעמד ומתחזק, כך תזכה למצוא שידוך יותר טוב.
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... 

~~~~~~~~~~ 

 יםצריכים לחנך את הילדים כשהם עדין קטנ

 יום א' פרשת יתרו, יד' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

היום שבו העצים מתחילים שוב לצמוח. אפשר  –היום בלילה זה 'טו' בשבט' 

: (דברים כ, יט) ללמוד דברים רבים מהעץ מאחר והאדם נמשל לעץ, כמו שכתוב בתורה

 "כי האדם עץ השדה".

הדברים שאפשר ללמוד מהעץ זה שכאשר העץ עדין קטן וצעיר אפשר לכופף אחד 

אותו לאיזה כיוון שרוצים ואם רואים שהעץ גדל עקום אפשר עדין ליישר אותו חזרה, 

אבל כאשר העץ גדול וזקן כבר אי אפשר להזיז אותו. למדים מכך שצריך לחנך את 

 חנך אותם.הילדים כאשר הם עדין קטנים וצעירים שאז קל יותר ל

יש הורים שטועים בזה שהם חושבים שלא צריך לחנך ילדים קטנים, ואומרים: 

"נחנך את הילדים כשהם יגדלו". אבל זה לא עובד ככה כי הרבה פעמים כאשר הילדים 

גדלים אזי כבר מאוחר מידי. אלו שמתרשלים בחינוך ילדיהם עוד בקטנותם לבסוף 

נכו ילדיהם בזמן הנכון. צריכים להיזהר על ימרטו שערות ראשם וכו' על כך שלא חי

הילדים כשהם עדין עצים קטנים, כי אז אפשר לעצב אותם יפה, ללמד אותם מידות 

 טובות, לדבר בדרך ארץ ולהתנהג בנימוס.

כמו כן צריכים לדעת שאחד היסודות בחינוך זה לחנך קודם את עצמו, ילדים 

 אׁשּוָת : (סוכה נו) כרונם לברכה אומריםגדלים כפי שראו ושמעו אצל הוריהם. חכמינו ז

", מה שילד מדבר זה מה שהוא שמע מאביו או ּהְּדִאיֵמי אֹו ַּדֲאבּוָה  אֹו - ְּבׁשּוָקא ִּדינּוָקא

 מאימו. חינוך מתחיל קודם אצל עצמו, איך שהאדם מתנהג כך ילדיו יתנהגו.

אבא שהולך כל יום לבית הכנסת להתפלל שלוש תפילות, הילדים שלו ירצו גם כן 

לחקות אותו. ואם האבא לא מתפלל, או כשהוא כבר כן מתפלל הוא עושה זאת בבית, 

עומד ליד הקיר וממלמל כמה מילים וכו' וכו' בלי בגדים וכו', הילדים שלו לא ילכו 

בכלל להתפלל. הפירות גדלים כפי שזורעים אותם. ולכן תתחיל מהיום ללכת כל יום 

י רגש, עם כסף בלי כסף, עם שלום בית בלי לבית הכנסת יהיה מה שיהיה, עם רגש בל

שלום בית 'אני הולך להתפלל!'. וכך תוכל להיות בטוח שהילדים שלך ילכו גם כן 

 להתפלל.
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אותו הדבר עם הבנות, כפי שהן רואות איך האמא מתנהגת כך הן תגדלנה. לכן 

 צריכים להיזהר ביותר איך שמתנהגים וכך זוכים לילדים טובים.

 וא יעזור שתצליח בכל דרכיך.הקדוש ברוך ה

אני שולח לך מכתב לאשתך לכבוד 'טו' בשבט', תראה להעביר לה עוד היום את 

 המכתב כדי שתוכל להוציא ממנו קבלות טובות ליום הזה.

... 

~~~~~~~~~~ 

 יא גאוה לבת ישראלה צניעות

 יום א' פרשת יתרו, יד' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 רת ... תחי'.לכבוד מ

ראש השנה לאילנות. אנחנו צריכים  -היום זה יום גדול מאוד, היום זה 'טו' בשבט'

להתחזק מהעצים איך שהם מתחילים שוב מחדש להוציא פירות למרות שעבר עליהם 

מה שעבר בעונת החורף, שלג, גשם, קור ורוח וכו' וכו' ועם כל זאת הם מתחילים מחדש 

אנו צריכים לחדש עצמינו ולהתחיל שוב להוציא פירות  להוציא פירות מתוקים. כך

 טובים.

דעי לך אשר האשה היא עקרת הבית וכל הבית תלוי בה. כאשר האמא שמחה 

ועליזה, ילדיה גדלים ילדים שמחים ואם היא תמיד לחוצה ועצבנית אזי הילדים גדלים 

תמיד להתחזק  ולכן יש אחריות גדולה על האמא, היא צריכה בדרך לא בריאה עם פחד.

 עם כל הכוחות כי הכל תלוי בה.

כמו כן כל היהדות תלוי באשה, כי הילדים גדלים כפי האמא. אם האמא מתנהגת 

ביראת שמים ומקפידה על צניעות, אזי גם הבנות ירצו להיות צנועות. חכמינו זכרונם 

 ַּבת הַוֵּתֵצא ִדינָ : "(בראשית לד, א), על הפסוק (מדרש תנחומא, וישלח, ז) לברכה אומרים

 ַּבת ִנְקֵראת ְיִציָאָתּה ֵׁשם ַעל אֶאּלָ למה קוראים לדינה 'בת לאה' ולא 'בת יעקב'? " -"הֵלָא 

". למדים מכך שמה שדינה יצאה ברחובות הגוים בין הָהְיָת  ַיְצָאִנית ִהיא ֶׁשַאף, ֵלָאה

ַוֵּתֵצא : "(בראשית ל, טז) הערבים, היה מאחר וגם אמה היתה רגילה לצאת כמו שכתוב

", כמו שמתנהגת האמא כך מתנהגת הבת, ִּבָּתּה – הְּכִאָּמ על זה נאמר: " "ֹוִלְקָראת הֵלָא 

אם האמא מקפידה לא להסתובב בבית ללא גרבים אז גם הבנות תהינה צנועות ועדינות, 

אבל אם האמא מסתובבת ללא גרבים אזי שלא תתאכזב מאוחר יותר כאשר תראה איך 

 תדרדרות בצניעות.בנותיה גדלות ומ
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לכן אני מאוד מבקש ממך שתתחזקי בצניעות, תבקשי מהקדוש ברוך הוא שיתן 

לך רגש חיובי לצניעות. אל תחשבי שצניעות זה עונש, אל תסתכלי על צניעות כאל דבר 

שאנו היהודים נענשנו ששום דבר אסור לנו, אדרבה, תסתכלי על צניעות כעל דבר יפה, 

ווים יותר מחיות שלהם אין שום מורל, אצלם לא שייך כלל אנחנו חשובים, אנחנו ש

העניין של בגדים, וכך גם אצל אומות העולם הם זרקו מעצמם את כל הכבוד שלהם. 

: (יחזקאל לד, לא) אבל אנחנו היהודים, אנחנו בני אדם, כמו שהפסוק קורא לעם ישראל

 דורשים על זה חכמינו הקדושים ,"םֵקיכֶ ֱא  ֲאִני, ַאֶּתם ָדםְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי, ָא 

", אתם נקראים 'בני םָאָד  ְקרּוִיין ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ְוֵאין, ָדםַאֶּתם ְקרּוִיין ָא : "יבמות סא)(

 אדם' ואילו אומות העולם משתווים לחיות, כמו שאומרים חכמינו זכרונם לברכה

כמו שאמר אברהם אבינו לישמעל בשעה  "םָר ֲאֶׁשר ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים ְּבָׂש " :(יחזקאל כג, כ)

, אני הולך עם "רַהֲחמֹו ִעם ּפֹה ֶכםְׁשבּו לָ " :כב, ה)(בראשית  שהלך להקריב את יצחק אבינו

(קידושין  יצחק ואתה תשאר לעמוד פה עם החמור, אומרים על זה חכמינו זכרונם לברכה

 לבושים או לא לבושים.כי אצלם אין הבדל אם הם כן  "ַעם ַהּדֹוֶמה ַלֲחמֹור" סח)

ברוך ה' יש לנו בית ספר ששם מחנכים את הבנות שתגדלנה בנות כשרות ושמחות 

עם הצניעות. הן גאות בצניעותן ומתחנכות שצניעות זה לא דבר עלוב, אלא דבר 

שצריכים להתגאות בו, לעומת הרבה בנות שחושבות שצניעות זה קנס, כאילו הענישו 

התלבש צנוע. זו הסיבה למה רואים הרבה בנות ישראל את בנות ישראל שצריכות ל

מסכנות מחפשות רק איך הן יכולות לזרוק מעליהן את הצניעות, כי הן חושבות 

 שצניעות זה עונש, אבל האמת היא שצניעות זה לא קנס, צניעות זה דבר מאוד יפה.

 עדין שבנותייךאני מאוד מבקש אותך שתתני חשיבות מרובה לצניעות, אפילו  

. גם ילדות קטנות צריכות להתנהג בצניעות, עכשיו זה הזמן שעוד אפשר לדבר ותקטנ

איתן. אם מחנכים אותן כשהן עדין צעירות כך אפשר להמשיך לדבר ולחנך אותן כשהן 

 גדלות, אבל אם נותנים לילדים חופשיות לבסוף מתחרטים על זה מאוד.

תלמדי מהעצים את האופן איך שהם צומחים, כאשר העצים עדין קטנים וצעירים, 

אפשר עוד ליישר אותם ומאוחר יותר כשהם גדלים, קוטפים את הפירות וזוכים לדורות 

 ישרים ומבורכים. 

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל דרכייך.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 חשבונות אישייםלעזור ולהיות טוב לכולם בלי 

 יום ב' פרשת יתרו, טו' בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 .היום הוא יום גדול מאוד, היום זה ראש השנה לאילנות

צריכים ללמוד מהעצים שאפילו שעבר עליהם עונת החורף והם נראים כבר כמו 

כך גם אתה תתעורר  -עושים התחלה חדשה מתים, יבשים בלי פירות ועלים, בכל זאת הם

 משנתך העמוקה ותעשה התחלה חדשה.

... היקר, תראה איך האדמה מוציאה צמחים, עצים ופירות טובים אפילו שדורכים 

 כך גם אתה תהיה טוב לכולם אפילו לאלו שדורכים עליך. -עליה

להתרגל להיות אשר אדם צריך  (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן עב) רבינו הקדוש אומר

כמו האדמה. האדמה לא מתרגזת על האנשים שדורכים, יורקים וזוקרים לכלוך עליה 

כך גם אתה,  -וכו' וכו' אלא ממשיכה להוציא את פרותיה הטובים ואת כל צורכי האדם

תמיד תהיה אדם טוב ותתן משלך לאחרים אפילו שמדברים ויורקים עליך, אתה תמשיך 

 להיות טוב לכולם.

ה ה' מחר בלילה יתקיים סעודת הילולא בישיבה לרגל יום השנה של אם ירצ

מוהרא"ש זכר צדיק וקדוש לברכה. נתחזק ביחד עם המופתים הנפלאים שראינו אצל 

ְוִעַּקר ַהִחּדּוִׁשים ְוַהּמֹוְפִתים ": הר"ן, סימן רמט) (שיחותמוהרא"ש. ר' נתן זכרונו לברכה אמר 

הּוא ַרק ְּבִעְנַין ִהְתָקְרבּות ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם  ,ִלְבָרָכה ֹונֹוּנּו ִזְכרַהּנֹוָרִאים ֶׁשָרִאינּו ִמֶּמ 

ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְכַנס ֶאָחד ֶאְצלֹו ְוָרָצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֵּתֶכף ֶנְהַּפ ִמָּיד ְלִאיׁש  ,ֶׁשַּבָּׁשַמִים

נדבר ונספר לדורות הבאים שידעו מה היה לנו בדור שלנו, איך שמוהרא"ש  ".ַאֵחר ַמָּמׁש

בעבור עם מסר נפשו בשביל כלל ישראל חמישים שנה ברציפות ועשה כל כך הרבה 

ישראל אפילו שירקו עליו חזרה וכו' וכו'. מוהרא"ש היה ממש כמו האדמה שכל הזמן 

מוציאה שוב ושוב מאכלים משובחים אפילו שדורכים ויורקים עליה וכו' וכו'. אני מקוה 

 לראותך בסעודת ההילולא.

תקשור עצמך לרבינו. רבינו פעם אמר לרבי נתן: "אני כבר תפסתי אותך בשק 

אמר רבי נתן: "רבי, תקשור את השק כדי שלא אברח". אנחנו צריכים להיות  שלי",

מקושרים עם רבינו ולהחזיק עצמינו ביחד עם אנשי שלומינו. צריכים לברוח מהעצלות 

: "ומה (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן קנה) והעצבות שהיצר הרע מכניס בנו, רבינו אומר

 בות וכבדות"., הוא מחמת עצהאדם אינו נוסע להצדיקש

 תבקש מהקדוש ברוך הוא שתמיד תישאר אצל רבינו ואז טוב לך כל הימים.
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... 

~~~~~~~~~~ 

 עושה הכל לטובה 'כל מה שה

 יום ב' פרשת יתרו, טו' בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

לכתוב לך שוב כדי אפילו שכבר כתבתי לך אתמול, בכל זאת אני מרגיש צורך 

 לחזק אותך על כך שהשידוך התבטל.

אני מאוד מבקש ממך ... היקר נו יאיר, תתחזק עם כל הכוחות לא לאבד את 

האמונה ותאמין שהקדוש ברוך הוא עושה רק מה שטוב לאדם, תשנן לעצמך: "כל מה 

נו שה' עושה הכל לטובה ואפילו שנראה רע אני יודע שה' צודק", כמו שאומרים חכמי

לעולם יהא אדם רגיל לומר: "כל מה דעביד רחמנא לטב : (ברכות, ס) זכרונם לברכה

כל מה שה' עושה זה לטובה. לא כל הזמן אנחנו רואים את הטוב ולא כל הזמן  -עביד"

אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא עשה כך, אבל אנחנו צריכים להאמין עם אמונה 

 ק טוב.חזקה שהקדוש ברוך הוא טוב ועושה ר

תקבל את זה כמתנה יפה ותגיד להקדוש ברוך הוא: "רבונו של עולם אני מודה לך 

שהשידוך התבטל ואני מאמין שזה טוב בשבילי, תעזור לי בורא עולם שיהיה לי כח 

להמשיך לחכות לשידוך שלי. רבונו של עולם כל כך קשה לי להיות לבד, כבר חשבתי 

שלם ועכשיו הכלה החליטה שהיא לא ממשיכה שהנה אני הולך להתחתן ולהיות אדם ה

עם השידוך, תעזור לי בורא עולם למצוא כבר את השידוך האמיתי שלי", כך תשפוך 

 ליבך לפניו יתברך והקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה בקרוב למצוא את השידוך שלך. 

... 

~~~~~~~~~~ 

 כשרות, צניעות והדלקת הנרות

 יתרו, טו' בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן.יום ב' פרשת  -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'.

 לנכון קבלתי את מכתבך.

אני מאוד שמח לשמוע שאת מרוצה מהמלמדים והמורות של הילדים שלך ושאת 

 מעריכה את ההשקעה הרבה שהם מכניסים בילדים.
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יש לנו מלמדים ומורות מאוד מסורים שעובדים עם כל הלב. הקדוש ברוך הוא 

 יעזור שתמיד יהיה לנו את המלמדים והמורות הנכונים שיוליכו את ילדינו בדרך התורה.

בעניין הכשרים וכו', טוב מאוד עשית בזה שקיבלת על עצמך לאכול בשר רק 

: "פה בארצות (מכתב שנא)מקהילת סטמר. מוהרא"ש כתב ב'שאלות ותשובות ברסלב' 

וכו'". בנוגע לשאר המאכלים, תשמרי הברית ההכשר הכי טוב בבשר, זה מקהילת סטמר 

גם כן מאוד מה שאת מכניסה בבית, כי מה שהאדם אוכל נהפך אחר כך לדם בגופו. אם 

תשאלי את המורה הוראה או המורה  -את רוצה לדעת איזה הכשרים טובים ואיזה לא

 דרך שלך.

בנוגע לשאלתך, שכאשר דופקים אצלך בבית בשביל צדקה, את שולחת את 

תת צדקה עם כרטיס של 'חיזוק יומי' שבו כתוב המספר לשמיעת השיעורים הילדים ל

ב'קול ברסלב', ואת רוצה לדעת האם בפעמים שהילדים לא נמצאים ואת נותנת בעצמך 

את הצדקה, האם זה צנוע שתתני צדקה ביחד עם הכרטיס וכו'?. אין עוד דבר יותר גדול 

צריכים לעסוק בהפצה, אבל אשה כמו לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמים, כולנו 

צריכה להפיץ רק לנשים, ולכן לא כדאי שתתני צדקה ביחד עם הכרטיס וכו' אלא רק 

 מתי שאת שולחת את הילדים לדלת או על ידי בעלך נרו יאיר.

בנוגע לזה שאת נוהגת להדליק נרות שבת מוקדם יותר מהזמן, ומישהי אמרה לך 

לקך שאת מדליקה נרות שבת מוקדם, כך נהג גם שיש בזה שאלה וכו'. אשריך ואשרי ח

הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו וכך גם נהגו אצל רבינו, היו מדליקים נרות שעתים לפני 

הלילה, שזה יוצא בערך חצי שעה לפני הזמן שלנו שאנחנו מדליקים עשרים דקות לפני 

אפשר  השקיעה. תמשיכי להדליק נרות מוקדם אפילו שיש פוסקים שאומרים שאי

להדליק כל כך מוקדם כי יש גם פוסקים שאומרים שאפשר כבר להדליק אפילו לפני 

. בפרט היום שיש חשמל בכל בית (עיין שאלות ותשובות ארץ צבי, סימן קיג. ועוד)פלג מנחה 

וזה ניכר שמדליקים את הנרות לכבוד שבת. לכן תמשיכי במנהגך הטוב לקבל את השבת 

 מוקדם.

זמן הקדוש הזה בשעה שאת מדליקה נרות שבת לבקש על כמובן תנצלי את ה

שיזכו להיות יהודים כשרים, כי התפילות שהאשה מתפללת בזמן הילדים והנכדים 

 הדלקת הנרות מאוד חשובים אצל הקדוש ברוך הוא.

מוהרא"ש היה תמיד מספר לנשים שרבי נתן היה מבקש מאשתו ובנותיו שכאשר 

"רבונו של עולם כמו שאני מהקדוש ברוך הוא: הן מדליקות נרות שבת, שתבקשנה 

. כך גם את תבקשי מדליקה נרות, כך תדליק את אור רבינו בלבבות כל עמך ישראל"

"רבונו של עולם, אבא יקר! תן לי שבת נפלאה, תן לי חיים טובים, מהקדוש ברוך הוא: 
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רבונו של חיים של שלום, חיים של אהבה. תעזור לי להסתדר עם בעלי ולהעריך אותו. 

עולם תשמע לבקשתי, תעזור שיהיה לי ילדים כשרים שירצו לעבוד אותך באהבה. רבונו 

של עולם כמו שאני מדליקה עכשיו נרות שבת כדי להאיר את אורך יתברך, כך תאיר לנו 

את חיינו ותאיר לכל עמך ישראל, שכולם יכירו אותך וידעו מרבינו הקדוש. תדליק את 

 .תך באהבה ותדליק את לבבות ילדיי"הלב של ... שיעבוד או

הקדוש ברוך הוא יעזור שתראי נחת מילדיך ותגדלי אותם ביחד עם בעלך בבריאות 

 ושמחה.  

... 

~~~~~~~~~~ 

 התבודדות היא עצה קלה אבל קשה

 יום ב' פרשת יתרו, טו' בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 מכתבך. לנכון קיבלתי את

אם אתה באמת רוצה לצאת מהבעיה שלך, יש רק עצה אחת ויחידה בשבילך, 

 'התבודדות'. -העצה של רבינו הקדוש

מצד אחד 'התבודדות' זה עצה בחינם, היא קלה, לא עולה כסף וגם לא עבודות 

קשות, אבל מצד שני קשה מאוד לקיים את העצה הזאת כי צריכים לזה תמימות, 

פשיטות ואמונה חזקה. אי אפשר לעשות 'התבודדות' רק כאשר יש באדם תמימות 

קום ושומע כל מילה. גדולה מאוד, צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מ

אבל כל זמן שאין לאדם אמונה חזקה אזי קשה לו מאוד להתפלל שחרית מנחה וערבית 

ובודאי שקשה לו לשפוך את ליבו לפניו יתברך בשפה שהוא רגיל בה כי הוא עדין לא 

 מרגיש שהוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, נדמה לו שאף אחד לא שומע אותו.

מזלזלים בתפילות, כי נחלשה אצלם האמונה, כמו באמת הסיבה למה אנשים  ווז

, אם היה יודע האדם ידיעה בלב באמת: "ו(ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן סב) שאומר רבינו

שלם שמלא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה, 

 בודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכון את דבריו".

הדיבור עם הקדוש ברוך הוא בונה את האמונה באדם, ככל שיותר מדברים עם 

הקדוש ברוך הוא כך מתחזקת ונבנית האמונה ומתחילים להרגיש איך שהקדוש ברוך 

כל הפחדים והדמיונות מסתלקים מהאדם. אם תרגיל עצמך לדבר כל  וכךהוא נמצא פה 
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והדמיונות והעצבים שלך יהיו יום עם הקדוש ברוך הוא אזי יצאו ממך כל הפחדים 

 חזקים.

אתה פועל נכון בזה שאתה לא מספר לאשתך שתחי' את הפחדים שיש לך, היא 

 לא צריכה לדעת את החולשות שיש לך.

אתה כותב לי שעדין לא סיפרת לאף אחד מה שקורה איתך כי אתה מתבייש. מצוין 

רבונו וא, תגיד לו: שלא סיפרת, תמשיך לא לספר לאף אחד, תספר רק לקדוש ברוך ה

של עולם, הראש שלי מלא פחדים, אני מרגיש שכל רגע הולך לקרות לי משהו, אני כל 

כך מפחד! אני בעצמי לא יודע ממה אני מפחד. אני מבקש ממך אבי שבשמים, עזור לי 

לצאת מהמחשבות הרעות האלו, אני יודע שכל המחשבות הרעות זה עצת היצר, היצר 

תי עם פחד חינם עם מחשבות ריקות וטיפשיות, ובכל זאת הרע רוצה להפחיד או

המחשבות חזקות ממני, הן משתלטות לי על המח עד כדי כך שאני לא יכול כבר לחשוב 

 שמשום דבר אחר, וזה גורם לי להרגיש מאוד חלש.

רבונו של עולם, אבא יקר, תעזור לי להאמין באמונה שלמה שאתה נמצא פה איתי, 

לקרות לי רק אם אתה מחליט. תעזור לי להרגיש איך שאתה נמצא ושום דבר לא יכול 

איתי, תעזור שיהיה לי אמונה כל כך חזקה בך עד שלא יפריע לי מה אחרים אומרים 

 מאמונה חזקה. נובעיםעליי, וכך יהיה לי מח צלול ועצבים חזקים, כי עצבים חזקים 

ור לי בזכות כל תעזור שתמיד אזכור שאין שום מציאות מבלעדיך יתברך. תעז

הצדיקים שמסרו נפשם בשבילך, בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, בזכות 

הצדיק הקדוש רבי יצחק לוריא אשכנזי, בזכות הבעל שם טוב הקדוש, בזכות רבינו 

הקדוש רבי נחמן בן פיגא מברסלב, בזכות תלמידו רבי נתן מברסלב ובזכות רבינו אליעזר 

צון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי. אמן כן יהי שלמה מברסלב. יהיו לר

 רצון".

 אני מאוד שמח לשמוע ממך, תכתוב לי עוד מכתב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תקיים מצות צדקה בשמחה

 פרט קטן.ליום ה' פרשת יתרו, טו' בשבט, שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.
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אפילו שאין לך שום פרוטה בבית לתת לו,  לעולם אל תשלח עני מהבית שלך.

לפחות תכניס אותו לביתך, תפייס אותו עם כוס שתיה וכדומה, תסביר לו יפה שאין לך 

מה לתת לו, תגיד לו: "תאמין לי, אם היה לי הייתי נותן לך יותר וכו'", כך תדבר איתו 

ינו זכרונם בנעימות ובסבר פנים יפות ותזכה להתברך מהקדוש ברוך הוא. כמו שחכמ

 : "והמפייסו בדברים, מתברך באחת עשרה ברכות".(בבא בתרא י)לברכה אומרים: 

תחנך את ילדיך לתת צדקה. אנחנו רואים אצל שמואל שאביו היה מחנכו לתת 

: "אבא בר אבא יהב לשמואל (ירושלמי פאה, לז)צדקה, כמו שחכמינו הקדושים מספרים 

אביו של שמואל היה נותן לו פרוטות כדי שיחלקם בריה פריטין דיהא פליג למסכינייא", 

לענים. כך תעשה בכל פעם שדופקים אצלך בשביל צדקה, תשלח את ילדיך לתת צדקה 

 לענים.

כמו כן תחנך את הילדים שאף פעם לא ישלחו עני מהדלת. ואם קורה מצב שאין 

י אחד לך כח לגשת לדלת, אל תלמד את הילדים לשקר: "אבא שלי לא נמצא בבית", כ

הדברים הגרועים בחינוך זה ללמד את הילדים לשקר, חוץ מזה שזה פשוט מסוכן כי 

אחר כך יכול להיות מצב שבאמת לא נמצאים בבית וכו' ה' ישמרנו. רק צריך לומר להם 

 שיגידו: "אבא לא יכול לגשת כרגע" וכו'.

רא, (ויקמוהרא"ש זכרונו לברכה היה תמיד מזכיר את מה שהזוהר הקדוש אומר 

: "בשעתא דקודשא בריך הוא רחים ליה לבר נש (בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב קד)

מתנה הוא שולח  ואת האדם), משדר ליה דורונא (הוא שולח לו מתנה), ומאן איהו (ואיז

לו?) מסכנא (עני), בגין דיזכי ביה (כי על ידי זה שיתן לו צדקה, הוא יזכה לדברים 

דופקים אצלך בבית עבור צדקה, או כאשר אתה יושב לכן אם אתה שומע ש גדולים)".

בבית כנסת, או בחתונה וכו', ומישהו ניגש אליך לבקש צדקה, תקפוץ בשמחה ממקומך 

 על כך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ומראה את אהבתו אליך בזה ששלח לך מתנה.

האם למדת היום דף גמרא? עשית כבר משהו טוב היום? אל תהיה בטלן, קח 

שיו גמרא ותלמד דף גמרא. ואם אתה לא מבין מה שאתה לומד, תגיד את המילים עכ

 ללא הבנה וכך תזכה שימחקו עוונותיך.

אני גם מאוד מבקש אותך שלא תכנס בעצבות ומרה שחורה. תברח מזה, תעזוב 

את העצבות, מספיק כבר התלוננת, עכשיו הגיע הזמן שתתחיל להודות לבורא עולם על 

 עמך.כל מה שעושה 

מחר בלילה זה ההילולא של מוהרא"ש זכותו יגן עלינו, אני מקוה לראותך בסעודה 

 שמתקיימת בישיבה.

 לילה טוב.



 ַוִיְקָרא ַּפְרַׁשתִאיׁש ֱאמּונֹות | |  יב

 

... 

~~~~~~~~~~ 

ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני 

 יום ג' פרשת יתרו, ט"ז שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

אם אתה כ"כ מסופק ולא יודע מה לעשות, תיישם את עצת ההתבודדות של רבינו; 

תשפוך את ליבך לה' ותפרט לפניו את הספיקות שלך כדבר איש אל רעהו, כמו שהיית 

 משוחח עם חבר. תבקש ממנו שייתן לך עצה שתדע כיצד אתה צריך להתנהג. 

ְּבתֹו ָּכ ָׁשַמע ֶאָחד , ר ִעם ֶאָחדָהָיה ְמַדּבֵ : (שיחות הר"ן, סימן רלח)רבי נתן כותב 

ְוָאַמר אֹותֹו ָהִאיׁש ", ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני: "ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּתִפיַּלת ַעְרִבית ְוָאַמר

ה, ְוָאַמר ְלֶזה ֶׁשָעַמד ְוָעָנה ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרכָ , 'ִּבְמִהירּות ֵאּלּו ַהֵּתבֹות ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה ְוכּו

ֲהלא ֵאּלּו , 'ַהָרִאיָת ֶׁשֶּזה חֹוֵטף ִּבְמִהירּות ֵאּלּו ַהֵּתבֹות ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ְוכּו: "ֶאְצלֹו

 ִּכי זאת! ּוְבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ֵמֻעְמָקא ְּדִלָּבא ְמאד ַהֵּתבֹות ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול

ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשִּיֵּתן  ִּכי ְמאד ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִהיא ְּתִפיָּלה ְיָקָרה ְמאד ְמאד

אתה, כשאינך יודע מה  גם'. ְוכּו "ֶׁשִּנְזֶּכה ֵליַדע ֵאי ְלִהְתַנֵהג ָלנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵעָצה טֹוָבה

 ת.לעשות תיישם את עצת ההתבודדו

במה שאתה יכול להפיץ את העצות של רבינו הקדוש לעוד אנשים, כך תהיה  תעזור

ִמי ֶׁשְּמַפְרֵסם ֶאת ַהַּצִּדיק, זֹוֶכה : "(ספר המידות, אות שמחה, סימן טז)שמח, כמו שרבינו אומר 

", תסתכל טוב ותראה שכל אלו שעוסקים בהפצה הם אנשים שמחים עם מצב ְלִׂשְמָחה

 רוח טוב. 

ממך תלמידי היקר, היום כשאנו עומדים לפני היארצייט של מוהרא"ש,  בבקשה

תתחיל לעסוק במצווה הגדולה של לקרב אנשים לה' וע"י זה תהיה שמח, מספיק עם 

הגיע הזמן לצאת מהקטנוניות עצבות ומרה שחורה, מספיק עם מחלוקת ופוליטיקה, 

 ולהתחיל לעשות עבור אחרים. 

בערב בסעודת היארצייט של מוהרא"ש זצ"ל, נתאסף כל המפיצים ביחד, כל  היום

(כמובא בסיפורי מעשיות מעשה ג', אלו ששומעים בקול רבינו שאמר לנו להשקות אילנות 

ע, אני נזכר מה . מה אומר לך?! כשאני נזכר ממוהרא"ש אני נהיה שמח ורגומחגר)

התחזק וחיזק את עם ישראל, זה  - מעמדמוהרא"ש עבר בחייו ועם כל זה הוא החזיק 

 נותן לי כח להמשיך הלאה בחיים, להתחזק ולחזק אחרים.
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 מקווה לראותך בעז"ה. אני

... 

~~~~~~~~~~ 

 תעמוד בנסיון ותראה נסים

 רט קטן.יום ג' פרשת יתרו, טז' שבט, שנת תשע"ט לפ -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

למרות שכבר כתבתי לך כמה פעמים, עדין אני מרגיש מאוד חזק את הצער שלך. 

אני לא יכול לחזור לעצמי בגלל מה שאתה עובר. הזמנת כבר כרטיס טיסה לנסוע 

לחתונה שלך, קנית שטריימל, בגדים וכו', ופתאום קיבלת את הידיעה שהכלה עזבה את 

ל שאני חושב על זה, כך אני מרגיש יותר ויותר את צערך. לכן אני כותב לך השידוך. ככ

 כמה מילים כדי לחזק אותך.

אהובי יקירי ... נרו יאיר, כל מה שאתה עובר עכשיו זה לטובתך. אתה חושב שאולי 

מישהו עומד תחת זה ודיבר עם הכלה וכו', אני רוצה לומר לך שכן, מישהו עומד תחת 

דוש ברוך הוא בעצמו! הוא עומד תחת כל מה שעובר על האדם, הוא הסיפור, וזה הק

מביא עליו את הקשיים, ואם האדם מצליח להחזיק מעמד הוא זוכה לנסים גדולים. 

במילה נסיון יש את האותיות 'נס', על ידי זה שהאדם מתחזק כאשר עובר עליו נס'יון 

 הוא זוכה לנס'ים גדולים.

השיעורים שלך כסדרן, תמשיך לבא לישיבה, לכן אני מבקש ממך שתמשיך עם 

אל תתחבא מאף אחד. אל תרגיש אשם שכאילו חסר לך משהו, כי זה לא קשור אליך 

וגם לא קשור אליה, זה קשור לקדוש ברוך הוא, הוא גרם שזה מה שיקרה ובודאי זה 

 לטובתך.

להמשיך עם הישיבה וכו', כי  תתפלל עליי יואל בן ריצא רעכיל שיהיה לי כח

 התפילות שלך עכשיו מאוד חשובות בשמים.

אומר הקדוש ברוך  (מדרש אותיות דרבי עקיבא, אות ד)חכמינו זכרונם לברכה אומרים 

אלא אני בלבד, וכשבא דל בתפילה  -הוא: "בני אדם שונאים לדל, ואין מי שאוהב לדל

: "אל ישב דך נכלם וגו'", ילים עד, כא)(תהלפני איני משיבו מלפני ריקם", כמו שכתוב 

: "קרוב ה' לנשברי לב", (תהילים לד, יט)"ואני מקרב שכינתי אצלו בכל יום", וכן כתוב 

רואים מכך כמה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא כאשר בא אליו אדם עם לב נשבר, ובפרט 

ך עכשיו, בחור שהוא עני אמיתי, אין לו כלום בחיים, ובפרטי פרטיות מה שעובר עלי
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כבר דמינת לעצמך איך שהנה אתה מתחיל את חייך וכו', ועכשיו אתה עדין לבד. תבקש 

בשבילך ובשביל כלל עם ישראל, כי התפילות שלך מאוד חשובות אצל הקדוש ברוך 

 הוא.

: (מדרש אותיות דרבי עקיבא, שם)תסתכל בהמשך מה שאומרים חכמינו זכרונם לברכה 

: (ישעיהו סו, ב)וא בכל רגע ורגע אלא בדל", כמו שכתוב "שאינו מביט הקדוש ברוך ה

"ואל זה אביט אל עני ונכה רוח", "וערב לפני הקדוש ברוך הוא קול דבריהם יותר מכל 

בני אדם שתחת השמים", התפילות שלהם מתוקות אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל 

 דבר אחר שבעולם.

... 

~~~~~~~~~~ 

 ירות נפש לעם ישראלצריך ללמוד ממוהראש מה זה מס

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר.

של מוהרא"ש זכר צדיק לברכה. מוהרא"ש מסר נפשו כל  יומא דהילולא הואהיום 

 רק בזיונות ושפיכות דמים. -חייו בעבור עם ישראל ולא קיבל כלום בתמורה

אי אפשר לתאר איך שביזו את מוהרא"ש במשך כל חייו. כולם שמו אותו בצד, 

ת כולם דיברו עליו והוא סבל צרות ויסורים מבית ומחוץ, אבל בכל זאת המשיך לחזק א

 עם ישראל ובפרט בחורים, מוהרא"ש הכי הרבה חיזק אותם ומסר נפשו בעבורם.

מוהרא"ש אמר שכאשר יעלה לשמים הוא יהפוך את בית דין של מעלה כדי שלא 

ידונו את בחורי ישראל על כך שהם מסכנים נופלים בעבירות, כי הם לא אשמים, הם 

בטל את הגזירה שיש לנו שאי רוצים להתחתן. מוהרא"ש היה בוכה יומם ולילה כדי ל

אפשר להתחתן צעירים בקדושה וטהרה. הוא מסר נפשו וסיכן חייו בשביל זה, רצו לתת 

שיתחתנו  ,בחורים ובחורותללו שש עשרה שנים בכלא מאחר ומסר נפשו לעזור 

 בקדושה וטהרה.

מוהרא"ש התקרב לרבינו בגיל שש עשרה כשמצא ספר קטן בשם "משיבת נפש" 

י אלתר מטעפליק זכותו יגן עלינו, הוא אסף קטעי התחזקות מהספר אשר כתב רב

"ליקוטי הלכות" והדפיס את זה בספר הנ"ל. הספר הזה הבעיר את לבבו, ובגיל עשרים 

וארבע שנת תשכ"ד לפ"ק, התחיל מוהרא"ש לכתוב מכתבי התחזקות לאברכים 
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אשר בנחל" אשר ובחורים אשר באו אליו לבקש חיזוק. מהמכתבים הללו נהיה הספר "

 יש בו יותר משבעים אלף מכתבי התחזקות ועצות לכל אדם ולכל בעיה. 

"אי עכשיו ביום ההילולא, אנחנו צריכים לזכור מה שמוהרא"ש היה תמיד אומר: 

. כמו אפשר להיות חסיד ברסלב רק כאשר לומדים את הספרים של רבינו הקדוש"

: "פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך צב)(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קשרבינו אומר 

ספרו". מי שלומד את ספרי רבינו הוא חסיד ברסלב, ומי שלא לומד את ספריו אזי אין 

לו שום שייכות עם רבינו. בזה שיודעים את הפוליטקה שיש בברסלב ומכירים אנשים 

 -נועם זה אין עדין שום שייכות לברסלב, רק בזה שלומדים את ספרי רבי -חסדי ברסלב

יש שייכות עם רבינו. כמו כן אם רוצים שיהיה שייכות עם מוהרא"ש צריכים ללמוד את 

 ספרי מוהרא"ש, בפרט את המכתבים ששם נמצא מוהרא"ש.

היום, כאשר אנחנו נמצאים כבר ב'יום השנה' הרביעי של מוהרא"ש זכר צדיק 

ד יהודים ידעו וקדוש לברכה, אתה צריך לבדוק עם עצמך מה אתה יכול לעשות כדי שעו

מהעצות של רבינו הקדוש. תלמד ממוהרא"ש מה זה לב טוב ועין טובה. בזמן 

כי  -שמוהרא"ש התוודע מרבינו וחייו השתנו, הוא ראה שאי אפשר להשיג ספרי ברסלב

הוא החליט שהוא הולך להדפיס ולהפיץ את  -אז היה מאוד קשה למצוא ספרים מרבינו

ך כל חייו, הוא הדפיס, הדפיס והדפיס כל כך הרבה הספרים לכל העולם, וכך עשה במש

שעוד לא היה דבר כזה בהסטוריה שאדם אחד ידפיס כל כך הרבה ספרים כמו 

שמוהרא"ש הדפיס במשך חייו. אנחנו צריכים לחקות את מוהרא"ש וכמה שיותר להפיץ 

 ולגלות לכל העולם שקיימת דרך לכל אחד לחזור חזרה אל הקדוש ברוך הוא.

שואלים: "מי קיבל את הירושה של מוהרא"ש?" התשובה היא: כולנו אנשים 

 יכולים לקחת חלק בירושה. מי שמדפיס את הספרים של מוהרא"ש, לוקח חלק בירושה.

ימים לפני  4מוהרא"ש כתב מכתב ממיטתו בבית החולים יום שני פרשת יתרו, 

בנחל" שמסתכם "השארתי אחרי ירושה גדולה והם שאלות ותשובות "אשר הסתלקותו: 

כבר עד השנה הזו למעלה משבעים אלף מכתבים, ולכן אני מבקש את כל אנשי שלומינו 

תעזרו לי שיצא כל חלקי שאלות ותשובות 'אשר בנחל' לאור עולם, כל אחד שיקח על 

. תעזור עצמו כמה כרכים להדפיס את זה, וזה הירושה היחידית שהשארתי ממני"

 חלק בירושה. להדפיס אשר בנחל ויהיה גם לך

"ולכן בקשתי מבניי ומבנותיי וחתניי מוהרא"ש כתב בצוואה בזה הלשון: 

ותלמידיי היקרים ראו להדפיס לי את כל המכתבים ויודפס ויוחזר ויודפס ואין על זה 

שום "כל הזכויות שמורות" אלא כל מי שידפיס כרך אחד יוושע מן השמים, ואני ערב 
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בבות בני הנעורים ולכן אשרי מי שיהיה לו חלק על כך, כי המכתבים כבר הצילו ר

 בהדפסתם".

הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להפיץ את הספרים והעצות לכל העולם במשך כל 

 חיינו ושנלך בדרכי מוהרא"ש, לא להסתכל על אף אחד, רק לפעול למען עם ישראל.

 יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 חייב להתחבר עם חבורה טובה

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעשרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אני מאוד מודה לך על שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש,  

 בסך ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים.

תך בשיעור אחרי כל כך הרבה זמן שלא שמעתי וראיתי אותך. שמחתי מאוד לראו

באמצע השיעור שמתי לב שאתה נמצא ושמחתי מאוד. רציתי לדבר איתך אחרי 

 השיעור, אבל הייתי צריך ללכת הביתה.

דע לך שחשוב מאוד להיות מקושר עם חבורה של יהודים כשרים. זה לא חייב 

אבל חייב שיהיה חבורה של חברים טובים להיות דוקא החבורה שלנו "היכל הקודש", 

 ששם שומעים ומקבלים חיזוק.

כואב לי מאוד לראות שיש תלמידים שלא מגיעים לישיבה אחרי החתונה, 

בהתחלה הם טרודים מאוד בחיפוש פרנסה וכו' וכו' עד שלבסוף מתקררים, ולאו דוקא 

 ם טובים.בגלל שלא מגעים לישיבה, אלא מאחר ולא טוב לחיות לבד ללא חברי

לכן עכשיו כאשר ראיתי אותך מגיע לשיעור, היה לי שמחה עצומה לראות שעדין 

 יש לך רגש לרבינו.

 אני אוהב אותך ורוצה לדבר איתך.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 בחורים צריכים קצת להשתחרר

של מוהרא"ש  יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אני קצת מתבייש ממך על כך שעדין לא שילמתי לך על הכרטיסי טיסה שלי. אני 

 מקוה לקדוש ברוך הוא שאוכל לשלם לך תוך זמן קצר.

אם אתה יכול לארגן טיול לבחורים, זה יהיה עזרה גדולה בשבילי. היית רגיל לקחת 

ל שנה את הבחורים להחליק על השלג. זה מאוד חשוב שילדים ובחורים ישתחררו כ

 קצת.

מוהרא"ש אמר לי כמה פעמים שאקח את הבחורים להחלקה על השלג, כי בחורים 

צריכים מידי פעם להשתחרר. הבחורים ברוך ה' לומדים מאוד בהתמדה, אבל מזמן 

 לזמן הם צריכים קצת שחרור.

לישיבה מידי חודש. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות תודה רבה שאתה עוזר 

 הצדקה תצליח בכל העניינים.

 אין לי שום תמיכה חיצונית, רק הקצת הזה שהתלמידים שלי עוזרים לי.

 עניי תלויות רק אל הקדוש ברוך הוא.

... 

~~~~~~~~~~ 

 אין מחזקים אלא המחוזקים

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

האברך ... נרו יאיר אמר לי שכתבת לו איך שאתה מחיה עצמך עם המכתבים שאני 

 כותב לך מדי יום. ממש החית אותי.

יך חיזוק, אבל זה בדיוק להפך. חכמינו אנשים חושבים שמי שמחזק אחרים לא צר

אלא המחוזקים", אומר : "אין מחזקים (ספרי פרשת נשא, פסקא א) זכרונם לברכה אומרים

על כך מוהרא"ש שצריך לחזק הכי הרבה את אלו שמחזקים אחרים, כי "כל הגדול 

אלו שעוסקים להחזיר את עם ישראל חזרה אל . (סוכה נב)" יצרו גדול הימנו -מחברו
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אותם מנסה היצר הרע הרבה יותר לשבור. לכן נהנתי מאוד לשמוע  -הקדוש ברוך הוא

 ממך שאתה מחיה עצמך עם המכתבים.

הלואי שתיקח את הקונטרסים "עצתו אמונה" ותפיץ אותם לאחרים, כדי שעוד 

 אנשים יחיו עצמם ויחזרו אל הקדוש ברוך הוא.

לישיבה. הקדוש ברוך הוא תודה לך על כך שאתה נותן את הצדקות שלך לעזור 

 יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תחזיק מעמד ותזכה בקרוב למצוא את זיווגך

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

ך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך ... אני מאוד מודה ל

 דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.

אם היית יודע איזה שמחה יש לי בכל פעם שאני רואה אותך מגיע לישיבה ללמוד 

 את התורה הקדושה, בודאי היית מגיע יותר.

חושב על כך שעדין לא זכית למצוא  שאניתאמין לי, הלב שלי יוצא אליך בכל פעם 

את הזיווג שלך. אני מבקש בכל יום מהקדוש ברוך הוא שיתן לך כבר את השידוך שלך, 

 ובעיקר אני מתפלל שתוכל להחזיק מעמד עד שתמצא את השידוך שלך.

אני מבין אותך שאתה כבר לא מרגיש נח לשבת בישיבה עם בחורים צעירים, 

בשעה שחבריך ואפילו בחורים צעירים ממך כבר נשואים, אבל עם כל זאת תבוא 

 לישיבה ללמוד ולשמוע חיזוק.

ד! עוד מעט אתה תזכה למצוא את אני מבקש אותך ... נרו יאיר, תחזיק מעמ

 השידוך שלך.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 צדקה מביאה ישועות

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד מרת ... תחי'.

מגיע כבר כתבתי לך הרבה פעמים איך שאני שמח לראות את בעלך נרו יאיר 

לישיבה ללמוד ולהתפלל. ברגע שיש לו דקה פנויה בין עבודה לעבודה, הוא עולה 

 לישיבה ללמוד ולהתפלל.

 אני מתפלל בכל יום עליך ועל בעלך שתזכו להצלחה.

מתי שאת צריכה משהו או כאשר משהו כואב לך וכו', תלכי לקופת צדקה ותשימי 

ך כל מה שאת צריכה ותראי נסים את הפרוטות עם שתי ידיים וכך תבקשי ממנו יתבר

"על ידי  (ספר המידות, אות תפילה, סימן מה; אות צדקה, סימן כז) גדולים. כמו שרבינו אומר

 צדקה בשתי ידים, תפילתו נשמעת".

אני מאוד מודה לכם על שעזרתם לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, 

 הצדקה תצליחו בכל העניינים.     בסך ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות

... 

~~~~~~~~~~ 

 ?האם מותר לשים לק בציפורניים

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... אהובי היקר נרו יאיר.

החודש, בסך ... אני מאוד מודה לך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות 

 דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.

 רגליים.השאלת אותי בשם אשתך שתחי' האם היא יכולה לשים לק על ציפורני 

השאלה היא האם אשתך רוצה לדעת מה אני אומר או שאתה רוצה לדעת? כי אם 

ים אחרות היא רוצה בכל מקרה היא בכלל לא רוצה להקשיב מה שאני אומר, ובמיל

, אז לא כדאי ליצור וויכוחים, עדיף לא לריב כי זה רק יגרום יותר גרוע. אבל זאתלעשות 

 .עדיף שלארוצה לדעת מה אני אומר, אז תגיד לה שהראש ישיבה אומר ש היאאם 

מוהרא"ש אמר באופן ברור לנשות אנ"ש שלא ישימו לק על הציפורניים מפני כמה 

 טעמים שאין ענין לדעת. אבל אם היא תעשה זאת בכל מצב, אז לא כדאי להתווכח.
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... היקר נרו יאיר, תתחזק ותשמח את אשתך, תחיה איתה כפי שלמדת אצל 

 מוהרא"ש בלי חומרות ופרישות וכו' וכו' תן לה אהבה.

'חופשיות' וכו' הרבה פעמים זה נובע מילדות קשה, ולכן הן רוצות עכשיו להרגיש 

 וכו'.

 אני מאוד נהנה מהדרך בה אתה מתנהג. 

... 

~~~~~~~~~~ 

 על הציפורניים לא כדאי למרוח לק

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד מרת ... תחי'.

ה לתשלום השכירות החודש, בסך אני מאוד מודה לכם על שעזרתם לישיבה תרומ

 ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליחו בכל העניינים.

בעלך שאל אותי בשמך האם מותר למרוח 'לק' על הציפורניים, את רוצה לדעת 

 האם על הציפורניים ברגליים כן מותר.

את לא רוצה  אם את שואלת אותי אז בודאי את תעשי מה שאני יענה לך, כי אם

לעשות מה שאני יגיד אזי לא היית שולחת את בעלך לשאול. אני יענה לך שזה לא כדאי, 

 עדיף שלא תעשי זאת.

מוהרא"ש היה אומר כל הזמן לכל נשות אנשי שלומינו לא לשים 'לק' מפני כמה 

 טעמים.

בזכות שתצייתי לצדיקים תזכי לילדים טובים, ובזכות שאת מנסה ככל האפשר 

 לבנים הגונים, כמו שרבינו אומר -על הצניעות, תזכי לברכה של רבינו הקדוש לשמור

 : "צניעות שבאשה מזכה לבנים הגונים".(ספר המידות אות בנים, סימן סט)

 דרישת שלום מבעלך היקר נרו יאיר, הוא מאוד אהוב עליי.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 איך לעבוד על מידות רעות

יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  יום ד' פרשת -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד מרת ... תחי'.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

קחי את העצה שרבינו אמר לר' שמואל אייזיק זכרונו לברכה. פעם רבינו אמר לו 

הבא? תזעק : "בשביל קצת דם שווה לאבד את העולם הזה והעולם (חיי מוהר"ן, סימן תמא)

 על זה!".

דעי לך, כל אדם נולד עם מידות רעות והוא צריך לעבוד עליהם. זה שאדם חושב 

שכל דבר מגיע לו ושהוא תמיד צודק נובע מכך שהוא עדיין לא תיקן את הדם הרע שיש 

"התבודדות", שהאדם ישפוך ליבו לפניו יתברך ויספר  -בו. רבינו נתן לנו עצה לכך

מפריע לו שעדיין יש לו את המידה הרעה הזו וכו' וכו', רק זו  לקדוש ברוך הוא כמה

הדרך שאפשר לתקן את המידות. למשל אדם שיש בו את מידת הכעס, ממש איום ונורא, 

הוא מתעצבן על כל דבר ומאבד עשתונות וכו' אבל אחר כך כאשר הוא חוזר לעצמו 

 וא.וקולט מה שעשה, הוא צריך מיד לדבר על כך עם הקדוש ברוך ה

מוהרא"ש סיפר שלפני מלחמת העולם השניה הגיעו בחורים מפולין לאומן, 

וכאשר המלחמה התחילה הם נשארו באומן, אבל לא היה להם איפה לגור אזי הם 

התמקמו ב'קלויז'. השמש של ה'קלויז' לא אהב את זה והיה רגיל לגרש אותם משם 

אותו בוכה בציון רבינו:  וצועק עליהם: "תסתלקו מפה!", מאוחר יותר היו שומעים

"רבונו של עולם, מה אני רוצה מהבחורים? למה אני צועק עליהם? הרי הם מחוסרי 

בית", אחרי מה ששמעו, כולם היו בטוחים שהשמש כבר לא יצעק יותר על הבחורים, 

אבל לא עבר הרבה זמן והמעשה חזר על עצמו שוב ושוב, הוא כעס וצעק עליהם ואחר 

ש ברוך הוא מדוע הוא מתרגז עליהם, אמר מוהרא"ש: "זה נקרא כך שוב בכה לקדו

חסיד ברסלב, אפילו שהוא מאבד את העשתונות שוב ושוב, הוא ממשיך לחזור אל 

 הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו 'תעזור לי בורא עולם שלא אתעצבן'".

זה העצה להצליח לשבור את המידות הרעות, לשוחח על כך עם הקדוש ברוך הוא. 

ו וכו', יותר עצמ חלה זה מאוד קשה כי אף אחד לא רוצה לראות את החסרונות שלבהת

קל לבקש על סתם תפילות ובקשות, קשה לאדם לספר לקדוש ברוך הוא את מידותיו 

הרעות. אבל אם שוברים את המניעות ומספרים לו יתברך את כל מחשבותיו הרעות 

עם הקדוש ברוך הוא: "מה יהיה  והטבע רע שיש בו, כל יום מקדישים כמה דקות לדבר
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וכו', האדם ירגיש  "איתי? יש לי את המידה הרעה הזאת וכתוצאה מזה אני עושה כך וכך

 איך שהוא משתפר ועם הזמן הוא יצליח לשבור את מידותיו הרעות.

זה מה שאמר רבינו לר' שמואל אייזיק: "שמואל אייזיק, בשביל קצת דם שווה 

 הבא? תזעק על זה!" לאבד את העולם הזה והעולם

... 

~~~~~~~~~~ 

 אל תשברי שהשידוך לא יצא לפועל

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -עזרת ה' יתברךב

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד מרת ... תחי'.

אני מאוד מודה לכם שעזרתם לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך 

 הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליחו בכל העניינים.... דולר. 

אני מאוד מבקש אותך שלא תקחי ללב את כל הסיפור עם השידוך שהתבטל. זה 

כואב לכולנו ובמיוחד לך כי את היית השדכנית ואת מרגישה רגשי אשמה, היצר הרע 

 לא מפסיק להגיד לך שאת אשמה במה שקרה.

תמשיכי לעסוק בשידוכים ובפרט לבחור ... נרו יאיר שהוא אני רוצה לחזק אותך ש

בחור נפלא, ממש כמו הבן שלי, גם הבחורה היא בחורה נפלאה וכו', איי למה ומדוע 

 זה קרה? זה לא שייך אלינו כלל, הכל מן השמים.

כמובן שמי שאוהב לשון הרע ורכילות יתחיל עכשיו לדבר ולהמציא דברים על 

א שייך אלינו. אנחנו צריכים להמשיך לעשות את רצון ה' ולעסוק הא ועל דא, אבל זה ל

 בישוב העולם, לעשות שידוכים ולרחם על בחורים ובחורות.

אני שוב מבקש ממך שלא תרגישי אשמה, לא את אשמה, לא הבחור ... אשם ולא 

הבחורה אשמה. כך נגזר משמים ואנחנו צריכים לקבל זאת באהבה וכבר לנסות לעשות 

 דוכים.עוד שי

 תודה שאת מקבלת את דברי החיזוק שלי.  

... 

~~~~~~~~~~ 
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 הזכות הגדולה לעזור לישיבה

יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש  -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד מרת ... תחי'.

השכירות החודש, בסך אני מאוד מודה לכם שעזרתם לישיבה עם תרומה לתשלום 

 ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליחו בכל העניינים.

אני מרגיש צורך לכתוב לך איך שבעלך עוזר לי כבר תקופה ארוכה במסירות 

גדולה, הוא אוסף מדי חודש כסף מכל התלמידים כדי שאוכל לשלם דמי שכירות על 

תה חמש עשרה אלף דולר לחודש, ובנוסף לכך אני בנין הישיבה, מה שעולה לי לעת ע

 צריך לשלם דמי שכירות על הבית ספר בסך ארבעת אלפים דולר.

את בודאי יודעת כמה בחורים נצלו חייהם פה בישיבה וכמה משפחות נבנו בזכות 

הישיבה. אם היה לי על הראש את הלחץ לשלם את כל זה, לא הייתי מסוגל למסור 

 בים.שיעורים ולכתוב מכת

 יש לך ולבעלך נרו יאיר חלק בכל הדברים הטובים שנעשים פה בישיבה וכו'

 אני מברך אתכם שיהיה לכם אושר ונחת מילדיכם ותראו רק טוב בחייכם.

דרישת שלום מבעלך נרו יאיר, מתי שיש לו זמן פנוי הוא בא לישיבה ולומד חומש 

 ומשניות וכו'.

... 

~~~~~~~~~~ 

 אדם לא יודע מה יהיה איתו ברגע הבא

ד' פרשת יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר.

 למה אתה נאנח ככה? תגיד תודה לה' על החסדים שהוא עושה איתך.

ששומע  אתה לא רואה מה קורה בעולם? איזה צרות עוברים על עם ישראל? מי

חדשות רואה בעיניו מה זה האדם, בדיוק כמו השיר ששרים בברסלב: "הנה נמצאים 

כאן, הנה נמצאים שם, והנה שוכבים כבר במקום הנצחי"; אף אחד לא יודע מה הולך 

 להיות איתו ברגע הבא.
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אתמול שמענו על בחור שנסע לישיבה עם אופניים, בדרך פגע בו רכב והוא נהרג, 

שמעת את הסיפור הנורא על תאונת הדרכים הקשה שהייתה ביום ראשון  ה' ישמור. בטח

, הוא נסע לקברי צדיקים בפולין, בדרך )מנדלוביץ( לחברינו יצחק בן אהובה שושנה

הרכב התהפך, ועד עכשיו הוא לא התעורר, שה' ירחם עליו ועל כל חולי ישראל וישלח 

 לו רפואה שלימה. 

עוברים; אבל אדם לא יודע מה הולך לקרות  זה לא מתאים לפרט כל מה שאנשים

איתו ברגע הבא. מסתובבים עם טענות ומענות על הקב"ה, מתלוננים ובוכים על דא ועל 

: )תהלים קלו, ד(הא, בזמן שהקב"ה עושה כ"כ הרבה חסדים עם האדם, כמו שכתוב 

 סּנֵ ַעל ַה ּבַ  ּוֲאִפיל ָלםֹו: "ְלע)נדה לא("ל אומרים על זה חז", וּדֹוְלבַ  תֹודֹלּגְ  תֹוה ִנְפָלאֵׂש "ְלעֹ

 ", האדם בעצמו אינו יודע איזה ניסים ה' עושה איתו. ֹוִניסּבְ יר ּכִ ַמ  ֹוֵאינ

להתלונן ולבכות תתחיל להודות לה', תגיד לו: "רבש"ע אני מודה לך על  במקום

כל החסדים שאתה עושה איתי", ותפרט בפרטי פרטיות מה הוא עושה עבורך. אפילו 

כמו שאתה רוצה, קודם כל תסתכל על החיים בעין טובה שיש דברים שלא הולכים 

 ואח"כ תתפלל על הדברים שאתה צריך. 

תתווכח עם אף אחד, ובטח שלא עם אשתך; מוויכוחים לא תגיע לשום מקום.  אל

תן לאשתך מה שהיא רוצה; ומה היא כבר רוצה ממך? היא בסה"כ רוצה להקים בית 

אני תמיד אומר: "לא נעשים קטנים יותר אם טוב. לכן לא כדאי להתווכח, תזכור מה ש

 מוותרים, ולא נעשים חזקים יותר אם מנצחים". 

  טוב. לילה

... 

~~~~~~~~~~ 

 תרגום המכתבים באנגלית

של מוהרא"ש  יום ד' פרשת יתרו, יז' שבט, יומא דהילולא -בעזרת ה' יתברך

 זצוק"ל, שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד מרת ... תחי'.

אני מאוד מודה לכם על שעזרתם לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, 

 בסך ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות צמות הצדקה תצליחו בכל העניינים.

כתבים את לא יכולה לתאר ולשער מה שאת פועלת בזה שאת מתרגמת את המ

לאנגלית. כמה יהודים יש שלא יודעים לקרוא אידיש ועכשיו הם מחיים עצמם עם 
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המכתבים באנגלית, זה שינה את חייהם, את השלום בית שלהם ואת כל גישתם בחינוך 

 ילדיהם.

לכן אני מבקש ממך, תמשיכי עם תרגום המכתבים ביתר שאת וביתר עוז. כדאי 

תוכלי להמשיך לתרגם את המכתבים. למצוא שתפסיקי ללמד ב'בית פיגא' העיקר ש

 -אפשר בקלות, אבל למצוא מישהו אחר שיתרגם את המכתבים -מורה שתחליף אותך

 זה לא דבר קל בכלל.

 דרישת שלום מבעלך נרו יאיר, זכית לבעל נפלא מאוד וכו'.

... 

~~~~~~~~~~ 

 התורה מעל הכל

 ע"ט לפרט קטןיום ה' פרשת יתרו, י"ח שבט, שנת תש -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 משמח אותי לשמוע שאתה מתחיה עם המכתבים.

אם אתה רוצה לצאת לגמרי מהעבירות שלך תקבע לך שיעור במשניות. תגיד בכל 

 יום פרקי משניות, למרות שאינך מבין מה שאתה לומד, זה יוציא אותך מהבוץ שלך. 

ֶׁשֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה : ")שיחות הר"ן, סימן יט(רבינו אומר 

 ַרֲחָמָנא ִלֵׁשְזָבן  ִּבְמצּוָדה ָרָעה ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ַרֲחָמָנא ִלְצָלןֶׁשִּנְלְּכדּו ְמאד

ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין  ַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ ַׁאף ַעל ִּפי ֵכן ַהּכ

ּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ ִיְהֶיה ְוִאם ַיֲעׂש ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום

 ".דַח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹ ִּׁכי ּכ ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה

כולה לעזור גם לאחד שנפל כשרבינו אמר זאת, שאל אותו רבי נתן: "האם התורה י

הוצאת זרע לבטלה ר"ל?". רבינו ענה ואמר: "האם  –בעבירה הקשה של פגם הברית 

הינך יודע כמה גדול כח התורה?! התורה היא מעל הכל, אפילו אדם שרגיל בעבירה 

הוצאת זרע לבטלה ר"ל, אם ילמד תורה בכל יום הוא יצא מכל  –הקשה של פגם הברית 

 הודי כשר".הרע שלו ויהיה י

 היום בערב אין שיעור.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תשמור על השלום בערב שבת

 ה' פרשת יתרו, י"ח שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן   -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

נראה לך שאתה תמיד חייב להיות צודק? אתה באמת מאד חכם ומאד מוכשר, 

אבל זה שאתה מתווכח כל כך הרבה עם אשתך שתחי' מלמד שאפילו קצת שכל אין 

לך; תעזוב את כל הוויכוחים, כי עם וויכוחים לא תגיע לשום מקום, תחפש להיות חכם 

 לאשתך.  במקום שאתה לא חייב לנצח, תחפש איך אתה יכול לעזור

עכשיו שמגיעה שבת כ"כ יפה, תנסה בכל הכוחות שלך לוותר העיקר שיהיה שלום 

בבית; הס"מ יודע ששבת זה זמן שאדם יכול להתקרב לה', לכן הוא גורם למחלוקות 

 בין הבעל לאשה, הוא גורם שיתווכחו על שטויות והבלים, עד שנכנסים לשבת במריבה. 

מוכן וזה לא עשוי, תעזור אתה להכין את במקום לאכול את עצמך למה זה לא 

השבת; בגמרא מסופר איך התנאים והאמוראים הקדושים עזרו בבית להכין את השבת 

א, רב ספרא עשה צלי מראש של בהמה לכבוד שבת; ָׁש יך ֵרי:  ַרב ַסְפָרא ְמָחֵר )שבת קיט(

ֵגי, רב הונא הכין את ָר ְׁש ִליק ַמְד  ָנאּואת הדגים; ַרב ה לחא, רבא מָט ּבּויִׁש ָרָבא ָמַלח 

ים ִסיְלָקא, רב ִר ּפָ א ָּד א, רב פפא הכין את הפתילות; ַרב ִחְס ָּת ילְ ִת ּפְ יל ִד ּגָ  אָּפּפָ הנרות; ַרב 

א יָר י זֵ ּבִ י, רבה ורב יוסף חטבו עצים;  ַרּבֵ י ִציִח ּלְ ף ְמַצ ֵס ֹוב יה ְוַר ּבָ חסדא חתך ירקות; ַר 

 ף ְוָעִיילֵּת ר ִיְצָחק ְמכַ ּבַ ב ַנְחָמן ַר י, רבי זירא הצית את האש עם גיצים קטנים; ֵת ּתּות ַצ ֵּת ְמַצ 

ף ְוָנִפיק, רב נחמן בר יצחק הכין והביא את כל הכלים והבגדים כמו שמתכוננים ֵּת ְמכַ 

לכבוד שבת,  נותלקבל אורחים חשובים. רואים איך צדיקים גדולים טרחו בעצמם בהכ

גדולה. כך הם לא התביישו, הם לא אמרו שזה לא מכובד, להפך, הם עשו זאת בשמחה 

גם אנחנו יכולים וצריכים לטרוח ולעזור לאשה להכין את השבת, ולא להגיד שזה לא 

 מתאים או לא מכובד. 

כן אני מבקש ממך, תלך הביתה מיד כשאתה גומר לקרוא את המכתב; עזוב  כמו

כבר את ה... זה לוקח אותך מאשתך והילדים ומחריב את החיים שלך לחלוטין, לך 

ילדים שמחכים לך, תעזור לאשתך להכין את השבת, כך תזכה לגן הביתה לאשתך ול

 עדן בעולם הזה. 

 שלום. שבת

... 

~~~~~~~~~~ 
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 שלום בביתך

 ערב שבת קודש פרשת יתרו, יט' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

אחרי כל כך הרבה פעמים שאני כותב לך ומדבר איתך אני עדיין לא יכול לפעול 

אצלך שתפסיק כבר להתווכח עם אשתך ולנסות להיות תמיד צודק? אתה חושב שזה 

מצוה לנצח עד כדי כך שאתה מהדר עם כל החומרות כדי שתמיד תנצח? אתה חושב 

יק כבר! תתחיל לחיות שתקבל יותר שכר בשמים על כך שאתה מכאיב לאשתך? מספ

איתה בשלום. הרי אתה יודע שאצל רבינו יסוד היסודות היה 'שלום בית'. רבינו כל כך 

 הרבה דיבר איתנו משלום בית והזהיר אותנו לא לריב עם האשה, רק לכבד ולייקר אותה

 .הר"ן, סימן רסד) (שיחות

ברוך הוא מה שאתה צריך תבקש מהקדוש ברוך הוא. תצית לרבינו, תספר לקדוש 

 כל מה שעובר עליך בשפה שאתה רגיל בה, ובודאי תראה בקרוב את ישועתך .

במקום לריב ולהתווכח עם אשתך וכו' וכו', תבקש מה שאתה צריך מהקדוש ברוך  

הוא ותראה נסים. ר' נתן זכרונו לברכה אמר: "ובחנוני נא בזאת, אם אדם יבקש על דבר 

 ספק הוא יקבל זאת".מסוים שצריך במשך ארבעים יום, ללא 

"לא  :תקוני זוהר, תיקון מח)( תשמור לא להתעצבן בשבת. הזוהר הקדוש אומר

 'הכעס'משבתיכם ביום השבת", הוא מוסיף את המילה "לא תבערו אש תבערו אש בכל 

ביום השבת". גם במשך כל השבוע צריכים להישמר לא להיות בכעס, אבל בשבת עוד 

ת בכעס אלא לגרום שיהיה אוירה שמחה בבית. אם תדבר יותר צריכים להיזהר לא להיו

 יפה עם אשתך, אתה תראה איך שהכל משתנה לטובה.

 זכור, עם טוב אפשר לפעול כל מה שרוצים, רק צריכים להתאזר בסבלנות.

 שיהיה לך שבת שמחה.

אני שולח לך מכתב עבור אשתך, תיתן לה את זה עוד לפני כניסת שבת כי אני 

 שיהיה שלום אצלך בבית.רוצה 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 חבל לבזבז את החיים עם וויכוחים ומריבות

 ערב שבת קודש פרשת יתרו, יט' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'.

כתבתי מכתב לבעלך נרו יאיר וביקשתי ממנו שיפסיק כבר עם כל הוויכוחים וכו'. 

אני מבקש ממך שתעזרי לו לעשות שלום בית, כי הוא רוצה ומחכה להיות איתך וכו', 

רק שלא מתאים לו להתחיל ראשון.. תחייכי אליו וכך הכל יסתדר. אפילו שהוא לא 

ו זה לא הזמן להיות צודקים, עכשיו זה צודק, אל תסתכלי על זה, תהיי חכמה. עכשי

הזמן להיות חכמים ולעשות הכל כדי שהבית לא ישבר. תראי לו חיוך ותראי איך שזה 

 ישמח אותו, הוא יחייך אליך חזרה ויתחיל לדבר אליך יפה.

החיים כל כך קצרים שלא שווה לבזבז אותם על מריבות... חכמינו זכרונם לברכה 

שחיה בסך הכל יום אחד ובמקום , 'ַּבָקא'צפור שנקראת בשם יש  :חולין נט)(אומרים 

לשמוח עם הזכר, הם רבים ומתווכחים אחד עם השניה, הנקבה אומרת לזכר: "חזיתיה 

לבר מחוזא דסחא במיא וסליק ואיכרך בסדינין, ואותיבת עליה ומצת מיניה ולא הודעת 

לי יהיה דם לאכול,  ראיתי איך שנשכת אדם ששחה בים ולא קראת לי כדי שגם -לי"

עכשיו אני לא ידבר איתך שבעים שנה! הם בקושי חיים יום אחד והם רבים שבעים  

שנה... כאלו פנים יש לאנשים שרבים, חושבים שנשארים פה בעולם לנצח בשעה 

שהחיים הם כל כך קצרים. מספיק כבר רבתם! עכשיו צריכים לראות איך אפשר לבנות 

 צודקת, תהיי חכמה, תתנצלי ראשונה ותדברי אליו יפה.את הבית. אל תחפשי להיות 

אני מבקש אותך מרת ... תחי', תחייכי לבעלך ותדברי איתו מילים יפות, תגידי לו: 

"אני אוהבת אותך", את תראי איך שגם הוא יחזיר לך מילים טובות. החיים הם כמו 

ת, רואים חזרה מראה, אם מחייכים למראה רואים אדם מחויך ואם מראים פנים כועסו

ס. תהיי שמחה ותכניסי לבית אוירה של שמחה. אם האמא שמחה אזי כולם עואדם כ

 שמחים. 

אני יודע שלא קל לך להיות שמחה, בפרט אמא יהודיה שהיא כל כך טרודה 

ועסוקה עם עבודות הבית וכו וכו', בכל זאת תנסי עם כל הכוחות להיות שמחה, תבקשי 

רבונו של יי שמחה ועם מצב רוח טוב. תבקשי ממנו: "מהקדוש ברוך הוא שתמיד תה

עולם תעזור לי שאהיה עם מצב רוח טוב, תעזור לי להיות שמחה ולא להיות בדיכאון, 

כי כולם תלויים בי, מתי שאין לי מצב רוח הכל הולך לי הפוך ממה שאני רוצה, בעלי 

י רוצה לחזור בתשובה, והילדים כל כך שבורים ועצובים בגללי. תעזור לי בורא עולם, אנ

 ".אני לא רוצה לצעוק ולריב יותר וכו' וכו'
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בשעה שאת מדליקה נרות שבת, תעמדי מול הנרות עם הידיים על הפנים ותבקשי 

ותבכי לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא שומע כל תפילה שאת מבקשת בשבילך, 

 בשביל בעלך ובשביל ילדיך וכו'.

 שמחה.    אני מאחל לך שתהיה לך שבת

... 

~~~~~~~~~~ 

 אסור למורה לספר מה ששומעת מהתלמידות

 ערב שבת קודש פרשת יתרו, יט' שבט, שנת תשע"ט לפרט רטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'.

אני מאוד מודה לכם שעזרתם לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך 

 צות הצדקה תצליחו בכל העניינים.... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מ

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של מורה שזוכה לחנך את בנות ישראל 

 לאמונה, צניעות ומידות טובות. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא.

תשמרי מאוד לא לספר לאחרים מה שאת שומעת מהבנות. מורה של בנות קטנות 

יודעת את כל הסודות מה שקורה בבית שלהן. ילדים קטנים מספרים את כל הסודות. 

ילדה אחת מספרת איך שהוריה רבים בינהם, אחת מספרת שיש להם סרטים וילדה 

כל זה ועוד דברים אחרת מספרת שהאמא שלה לא מגלחת את שערות הראש וכו', 

! רק למנהלת שתחי' או שתכתבי לי את לאף אחדשמורה שומעת אסור לה לספר 

 הפרטים וכו', ונראה מה אפשר לעשות.

 בנוגע לסיפור שקרה השבוע וכו', אני ידבר עם ההורים שיתנהגו בצניעות וכו'.

 אני שוב מודה לך על כל מה שאת עושה עבור ילדינו.

... 

~~~~~~~~~~ 

 אני מחכה לדבר איתך

 ערב שבת קודש פרשת יתרו, יט' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אני מאוד מודה לך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך ... 

 .דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים
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 מאוד שמחתי לראותך בסעודת ההילולא של מוהרא"ש זכר צדיק לברכה.

רציתי לדבר איתך, למה לא באת להגיד לי שלום? התגעגעתי מאוד לראותך, סוף 

 סוף אני רואה אותך בישיבה במקום בו בלית את ימי נעוריך.

אני מקוה שאתה עדין לומד כל יום חומש וקצת משניות כי על ידי זה יהיה לך 

 לחה. הצ

... 

~~~~~~~~~~ 

 ערב תה עבור כולל היכל הקודש

 ערב שבת קודש פרשת יתרו, יט' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... היקר נרו יאיר וזוגתו שתחי'.

אני מאוד מודה לכם על שעזרתם לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, 

 שבזכות מצות הצדקה תצליחו בכל העניינים. בסך ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור

אני מודה לכם שהסכמתם לערוך בביתכם את ה"ערב תה" הראשון בעבור הכולל 

 "היכל הקודש".

כשהייתי ב"ערב תה", נזכרתי במה שהרב הקדוש מסטמר זכותו יגן עלינו פעם 

וה "אני מק אמר ב'טיש' ביום שישי בלילה, בשעה שהיו דחיפות מרוב הרבה אנשים:

(תנא  שבדינר שיתקיים מוצאי שבת גם כן יהיה כזה צפיפות", והוא הסביר את המדרש

: "בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, היה צפופית נוראה, מיד דבי אליהו רבה, פרק יז)

שיביאו כסף כדי לבנות את המשכן, ומיד ", אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה

חשבתי לעצמי איך שבכל השיעורים  י חכם חן.ברי פנעשה מקום כי כולם ברחו, וד

 כולם באים, אבל מתי שמבקשים עזרה למוסד, פתאום נעשה ריק...

היה רק מנין וכו', אבל בשבילי זה הרבה. ראיתי את הכמה  נכון שבסך הכל

 תלמידים שהראו את טוב ליבם לעזור לי.

אדרבה, תעלה לכולל ותראה איך שהאברכים לומדים בהתמדה רבה, דבר כזה לא 

 רואים בשום מקום אחר.  

... 

~~~~~~~~~~ 
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